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RESUMO: 

Este artigo tem como base estudo desenvolvido no trabalho de campo realizado no 

período de 21/05 a 25/05/2012 da disciplina de Planejamento e Gestão Ambiental II do curso de 

Bacharelado em Geografia ministrada pelo Professor Doutor Hugo José ScheuerWerle.Objetiva-

se aqui uma Análise do Desmatamento e Situação das Áreas de Preservação Permanente (APP) 

de Confresa, Santa Terezinha e Vila Rica, municípios do Estado de Mato Grosso, Brasil. 

Relacionando o que foi observado “in loco” com o que foi estudado na academia e observado 

nas palestras realizadas pelas autoridades visitadas e quantificar as Áreas de Preservação 

Permanente preservada e degradada. 

INTRODUÇÃO: 

Diversos autores contribuíram com elementos metodológicos importantes para que 

pudéssemos entender a construção do espaço, norteada por uma ideologia que trás o modelo 

econômico capitalista de produção e suas contradições como interventor na produção do espaço 

no espaço estudado, este estudo tem maior enfoque nas áreas preservação permanente e 

cobertura vegetal preservada e o processo que levou a atual característica do espaço estudado.  

O estudo desenvolvido neste trabalho busca identificar as áreas de preservação 

permanente e o cumprimento da lei vigente neste estado, as áreas de preservação permanente 

se faz necessária para o equilíbrio da biodiversidade e para o bem esta da coletividade, pois 

essas áreas contribuem para regulação de chuvas, umidade relativa do ar, reprodução de peixes 

que são fatores primordiais para qualidade de vida, entende-se por área de preservação 

permanente área protegida nos termos de acordo com a Lei nº 4.771/65, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas. 



 

 

Consideram-se de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação 

natural situada ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em 

faixa marginal cuja largura mínima será de 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos 

de 10 (dez) metros de largura de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 

(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham 

de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura de 200 (duzentos) metros para os cursos 

d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; de 500 (quinhentos) 

metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros ao redor 

das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais nas nascentes e ainda que 

intermitentes e nos chamados "olhos d'água". 

Qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros 

de largura no topo de morros, montes, montanhas e serras; nas encostas ou partes destas, com 

declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive, nas restingas, como 

fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a 

partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções 

horizontais, em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 

vegetação.  

No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos 

definidos por lei municipal e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o 

território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do 

solo respeitados os princípios e limites.  

Consideram-se ainda de preservação permanentes, quando assim declaradas por ato do 

Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a atenuar a erosão 

das terras, fixarem as dunas, formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, auxiliar 

a defesa do território nacional a critério das autoridades militares, protegerem sítios de 

excepcional beleza ou de valor científico ou histórico, asilar exemplares da fauna ou flora 

ameaçados de extinção, manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas, 

assegurarem condições de bem-estar público.  

A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida 

com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de 

obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social.  

As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de preservação 

permanente. Sua publicização decorre da Lei, eis que a mesma define a localização das áreas 

de preservação permanente. 



 

 

MÉTODOS: 

A realização deste trabalho teve como um dos principais procedimentos metodológicos a 

pesquisa bibliográfica utilizando embasamentos teóricos, tais como: Ariovaldo Umbelino Oliveira 

– Modo de Produção Capitalista, Agricultura e Reforma Agrária, Rosana Gaspar Santos – 

Sistema da qualidade na gestão ambiental, Jurandyr Luciano Sanches Ross e Marcos Estevan 

Del Prette – Recursos hídricos e as bacias hidrográficas: âncoras do planejamento e gestão 

ambiental, Rozely Ferreira Santos – Temáticas e temas usados em planejamento ambiental, 

Henri Lefebvre – Espaço e Política, Milton Santos – Pensando o Espaço do Homem, e 

principalmente as leis Nº 4.771/65, 12.651/2012 e 12.727/2012, que regulamentam o uso e 

ocupação do solo em áreas rurais no Brasil. 

Todos esses referenciais tiveram a função de se compreender de como se constituiu a 

preservação das APP a questão sobre o Planejamento e Gestão Ambiental no Brasil dando 

ênfase no território mato-grossense, além do referencial teórico foi utilizado também estudo de 

campo na porção nos municípios de Confresa, Santa Terezinha e Vila Rica. A utilização dos 

referenciais teóricos permitiu analisar todo o contexto político na questão do planejamento e 

gestão ambiental dos municípios citados, observando a paisagem tais como serras, planícies, 

rios, bacias hidrográficas, matas, áreas agricultáveis, industriais, cidades, entre outros, bem 

como acompanhar resultados da dinâmica do seu uso, serviu, portanto como um importante 

subsídio à compreensão das relações entre os homens e de suas conseqüências no uso e 

ocupação dos espaços e nas implicações com a natureza. Foi realizada a observação com a 

finalidade de conhecer a realidade empírica do local, capturando imagens via satélite, câmera 

fotográfica digital para melhor entendimento das imagens capturadas.  

Para elaboração dos mapas é necessária uma base de dados previamente estabelecida, 

ao qual será constituída de informações necessárias para confecção e análise dos mapas: a 

base hidrográfica, referente a rede hidrográfica dos municípios, o limite municipal, referente aos 

municípios de Confresa, Santa Terezinha e Vila Rica, a base de Biomas, referente aos Biomas 

da região e a base de desmatamento, referente aos desmates ocorridos nos municípios.  

A base de dados para composição do banco de dados para o trabalho foi adquirida 

através de download dos sites do IBAMA, INPE, IBGE, SEMA-MT, MMA e SEPLAN-MT. E para 

o processamento dos dados e confecção dos mapas foi utilizado o software ArcGis 9.3. Com 

isso foram utilizados os seguintes procedimentos: 

1. Levantamento e aquisição do material cartográfico e de imagens de satélite: 

 Aquisição das imagens do sensor ThematicMapper (TM) do satélite LANDSAT 5, bandas 

3,4,5 dos aos de 2000, 2005 e 2011; 



 

 

 Levantamento dos dados bibliográficos referente aos municípios de Confresa, Santa 

Terezinha e Vila Rica; 

 Aquisição da base cartográfica em arquivos vetoriais shapefile utilizada pela SEMA-MT, 

IBGE, INPE, SEPLAN, IBAMA e MMA (municípios, biomas, bacias hidrográficas, 

hidrografia, desmates) nas escalas de 1:1.000.000, 1:250.000 e 1:100.000; 

2. Sistematização do material cartográfico para interpretação: 

 Sobreposição dos dados vetoriais como limite municipal, hidrografia, desmatamentos, 

hidrografia, biomas, bacias hidrográficas e as imagens de satélite Landsat TM5; 

 Recorte (clip) das bases cartográficas para que ficassem limitadas apenas aos 

municípios em questão. 

3. Confecção do mapa de Dinâmica de Desmatamento: 

 Sobreposição dos dados de desmatamento e limite municipal com a imagem de satélite 

nos anos de 2000, 2005 e 2011; 

 Quantificação dos desmatamentos ocorridos até os anos de 2000, 2005 e 2011. 

4. Confecção do mapa de Bioma: 

 Sobreposição dos dados de Biomas e do limite municipal; 

 Quantificação de cada Bioma dentro dos municípios. 

5. Confecção do mapa de Situação das Área de Preservação Permanente: 

 Sobreposição da base hidrográfica e do limite municipal; 

 Inferição da largura dos cursos d’água com base em imagens SPOT do ano de 2007 

para medir a mesma; 

 Utilizado a Ferramenta Buffer na base de hidrografia para criar as Áreas de Preservação 

Permanente com as seguintes regras de acordo com a Lei Federal n.º 12.561 de 25 de 

maio de 2.012, ao qual regulamenta sobre as áreas de preservação permanente em que 

tem que preservar: 

a) APP de 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 

de largura; 

b) APP de 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 

50 (cinquenta) metros de largura; 

c) APP de 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) 

a 200 (duzentos) metros de largura; 

d) APP de 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 



 

 

e) APP de 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros; 

 Sobreposição da base de desmatamentos ocorridos até o ano de 2011 com a shape de 

APP’s geradas pelo buffer nas hidrografias; 

 Recorte (Clip) das APP’s dentro da áreas desmatadas, gerando as Áreas de 

Preservação Permanente Degradadas (APPD’s); 

 Quantificação das APP’s e APPD’s; 

 Sobreposição das APP’s com APPD’s e o limite municipal para confecção do mapa de 

situação das APP’s. 

RESULTADOS E CONLUSÕES: 

Saímos da Universidade Federal de Mato Grosso campus Cuiabá as 07h00min do dia 21 

de Maio de 2012 em direção ao município de Confresa, Vila Rica e Santa Terezinha localizados 

no nordeste de Mato Grosso, percorrendo os seguintes limites municipais de Chapada dos 

Guimarães, Campo Verde, Primavera do Leste, General Carneiro, Barra do Garças, Nova 

Xavantina, Água Boa, Canarana, Ribeirão Cascalheira, Bom Jesus do Araguaia, Alto Boa Vista, 

São Félix do Araguaia, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, Vila Rica e Santa 

Terezinha. Durante o trajeto pode-se observar a presença de grandes extensões de terra 

desmatada utilizadas para agricultura e pecuária, também se observou algumas áreas em que 

permanecia a vegetação natural, onde pode-se verificar a alteração da vegetação do bioma 

cerrado para floresta a partir do município de Canarana onde se encontrava ainda a área de 

transição de cerrado para floresta, chegamos aproximadamente as 05h45min do dia 22 de maio 

de 2012 no município de Confresa. 

Após breve descando seguimos à prefeitura municipal e fomos encaminhados à 

inauguração de uma obra de pavimentação pela prefeitura municipal, logo em seguida fomos 

para o córrego Cacau, onde raliza-se a captação de água para tratamento e distribuição à 

população.A captação da água era realizada em outro córrego, porém com a proximidade de 

uma rodovia as enxurradas no período de chuva carregavam muitos sedimentos ao córrego 

prejudicando a qualidade da água para tratamento, atualmente a captação é realizada no 

Córrego Cacauonde seu curso hídrico é cortado pela BR 158, nesta área ocorre aretirada da 

APP e areia para construção civilirregularmente. 

Após a análise seguimos para a estação de tratamento e distribuição de água com 

explicação de como acontece à análise e purificação da água antes da distribuição, é válido 

mencionar que ao fundo possui um frigorífico de suinos, porém instalado em área inadequada 

pela proximidade ao curso d’água devido à possível contaminação do córrego e do lençol 



 

 

freático com os dejetos dos animais abatidos no local e possivelmente eliminado de forma 

irregular, além de que o mesmo se encontra com a Área de Preservação Permanente 

visivelmente degradada. Além da possível contaminação da água a instalação a bomba de 

captação de água mantên-se irregular pelo fato de o córrego não atender às condições mínimas 

para possibilitar a captação da água, colocando em risco a vida útil do mesmo. 

Em seguida fomos encaminhados ao lixão do município onde já está sendo construída a 

área do aterro sanitário, posteriormente visitou-se um empreendimento de material reciclável 

popularmente chamado de “Ferro Velho”, onde o proprietário compra material reciclável, 

comprime formando fardos para facilitar o transporte e vende para indústrias diversas. São 

materiais do tipo embalagens pet, garrafas de vidro, latarias de carros velhos, entre outros. 

Após encerramento das atividades no final do dia em Confresa, partimos para o 

alojamento e descanso, no dia seguinte, 23 de maio de 2012, partiu-se logo cedo para o 

município de Vila Rica dando continuidade às atividades.O município de Vila Rica possui 

parceria com as escolas municipais, estaduais e ministério público para trabalhos ambientais 

como, por exemplo, a produção de mudas de árvores no viveiro municipal e com programas de 

educação ambiental promovem plantio de árvores em áreas em recuperação. Exemplo disso é o 

córrego, onde se encontram nas suas proximidades as instalações do viveiro municipal em que 

está sendo recuperada a APP com plantas e árvores nativas e frutíferas, contribuindo assim para 

a recuperação da fauna da área degradada. 

Projetos como o “Adote uma APP” (mesmo programa realizado em Alta Floresta-MT), 

Projeto “Floresta Rica”, para recuperação das florestas com o plantio de seringueiras sendo 

extraído delas o látex por seringueiros contratados pela prefeitura e comercializado para 

indústrias.A partir desses projetos de reflorestamento e recuperação de APP’s, realizou-se 

plantio de cerca de 16.000 (dezesseis mil) árvores para recuperar um dos córregos do município 

que estavam com a área de APP degradada.Para os proprietários de imóvel rural ao receberem 

o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Licenciamento Ambiental Único (LAU), assinam um termo 

se comprometendo a realizar a recuperação das áreas degradadas, no período estipulado no 

cronograma do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 

Durante a colonização grande parte das APP’s foram retiradas para produção com 

lavouras manuais e posteriormente transformadas em pastagens.Atualmente o município 

encontra-se na lista negra de desmatamento da Amazônia do ministério do meio ambiente 

(MMA), possuindo atualmente apenas 45% de cobertura vegetal. 

 



 

 

Encerrando as atividades do dia no município de Vila Rica, encaminhamos ao alojamento para 

descanso e no dia seguinte seguiu-se viajem com destino à Santa Terezinha/MT. 

Fomos recebidos na prefeitura de Santa Terezinha aonde debatemos comas autoridades 

competentes sobre os temas em análise pelos grupos a pedido do professor ministrante da 

disciplina. Devido à divisão da turma em grupos com um tema específico cada, após o diálogo 

no auditório da prefeitura com a presença do prefeito, vice-prefeito e secretários, nos reunimos 

em particular para entrevista com o 2º secretário, em que nos passou informações da situação 

ambiental do município, dirigimo-nos então ao lixão municipal e posteriormente à alguns pontos 

da cidade para análise espacial, onde a periferia como em muitos municípios e capitais ainda 

não possuem redes de esgoto e asfaltamento das ruas, que no entanto está sendo realizado 

obras de drenagem pluvial para prosseguir com o asfaltamento dessas ruas, segundo 

planejamento municipal. 

Em outra área urbana da cidade, nos foi apresentado uma obra de urbanização de 

caráter de lazer. A obra trata-se de uma praça pública com playground e academia de ginástica 

e um lago com pista de exercícios ao entorno, o lago ainda conta com algumas espécies de 

peixes inseridos por um colaborador e alimentados diariamente.Prosseguindo com as atividades, 

fomos encaminhados ao único abatedouro de gado do município, recebemos as devidas 

explicações do Professor, onde nos relatou as leis pertinentes a empreendimentos deste 

patamar, e apontou os erros e acertos do local em análise. Como foi o caso da água empoçada 

ao lado da cobertura onde é realizado o abatimento do animal, em que ao lavar o local o 

escoamento da água era feito para fora do abatedouro e mantido a céu aberto ocasionando a 

contaminação do solo e o aparecimento de insetos indesejáveis. Esses dejetos devem ser 

escoados para um sistema com encanamentos e direcionados a uma fossa adequadamente 

instalada, impedindo assim a contaminação do solo, entre outros. 

Neste contexto a partir do mapeamento inicial foi possível identificar as áreas 

desmatadas nos municípios, onde destacamos: Confresa com 64,26% da cobertura vegetal 

desmatado e 67,75% das APP degradadas; Vila Rica com 61,83% da cobertura vegetal 

desmatado e 62,03% das APP degradas; e, Santa Terezinha com 39,60% da cobertura vegetal 

desmatado e 29,27% das APP degradadas.  

Os projetos nos municípios para recuperação de área degradada são muito superficiais 

e possuem poucos funcionários, inviabilizando a execução dos projetos. Para que esses 

problemas fossem minimizados deveriam ser investido mais em novos estudos e técnicas, assim 

como em novas tecnologias para identificação de problemas ambientais, aumentar o quadro de 

funcionários dos órgãos ambientais municipais e do estado, e, realizar capacitação técnica com 



 

 

os funcionários e proprietários de terras para evitar principalmente novas degradações, bem 

como, recuperar as áreas já degradadas. 

CONFRESA 

Distribuição do INCREMENTO do desmatamento km² 

A 
n 
o 
s 

2001  (267.1) 

2002  (347.6) 

2003  (129.7) 

2004  (120.6) 

2005  (143.4) 

2006  (69.4) 

2007  (66.0) 

2008  (64.9) 

2009  (7.6) 

2010  (13.3) 

2011  (25.1) 

 

O município de Confresa é composto por aproximadamente 96,75% do bioma 

Amazônico e 3,43% de Cerrado, (conforme o Mapa de Bioma). O desmatamento no município 

de Confresa teve seu ápice no ano de 2002, porém em 2001 houve significativo desmate, 

enquanto que em 2003, 2004 e 2005 o desmate variou de 120.6 km² a 143.4km². A partir de 

2006 houve redução no desmatamento, porém em 2011 o desmatamento cresceu em relação a 

2009 e 2010 (conforme o gráfico de distribuição do INCREMENTO do desmatamento). 

Aproximadamente 7,69% da área do município de Confresa é composto de Área de Preservação 

Permanente, sendo que 67,75% dessas áreas estão degradadas, totalizando 5,21% de Área de 

Preservação Permanente Degradada no município de Confresa (conforme o Mapa de Situação 

das Áreas de Preservação Permanente) e o total de desmatamento até o ano de 2011 é de 

3726.5 km², totalizando 64,26% da área do município, sendo o município da área de estudo com 

maior área proporcional desmatada (conforme Mapa de Desmatamento até o ano de 2011). 

 

VILA RICA 

Distribuição do INCREMENTO do desmatamento km² 

A 
n 
o 
s 

2001  (197.6) 

2002  (317.4) 

2003  (319.0) 

2004  (207.0) 

2005  (255.7) 

2006  (66.3) 

2007  (101.5) 

2008  (79.5) 

2009  (7.5) 

2010  (6.4) 

2011  (12.3) 



 

 

O município de Vila Rica é composto por aproximadamente 92,60% do bioma 

Amazônico e 7,40% de Cerrado, (conforme o Mapa de Bioma). O desmatamento no município 

de Vila Rica teve seu ápice no ano de 2003, porém em 2001, 2002, 2004 e 2005 houve 

significativos desmate, enquanto que em 2006, 2007 e 2008 o desmate variou de 66.3 km² a 

101.5km². A partir de 2009 houve redução no desmatamento, porém em 2011 o desmatamento 

cresceu em relação a 2009 e 2010 (conforme o gráfico de distribuição do INCREMENTO do 

desmatamento). 

Aproximadamente 10,30% da área do município de Vila Rica é composta de Área de 

Preservação Permanente, sendo 62,03% dessas áreas estão degradadas, totalizando 6,39% da 

Área de Preservação Permanente Degradada no município de Vila Rica (conforme o Mapa de 

Situação das Áreas de Preservação Permanente ) e o total de desmatamento até o ano de 2011 

é de 4606.5 km², totalizando 61,83% da área do município, sendo o município da área de estudo 

com maior área desmatada (conforme Mapa de Desmatamento até o ano de 2011). 

SANTA TEREZINHA 

Distribuição do INCREMENTO do desmatamento km²  

A 
n 
o 
s 

2001  (189.8) 

2002  (218.9) 

2003  (127.2) 

2004  (98.4) 

2005  (133.4) 

2006  (34.8) 

2007  (56.5) 

2008  (43.0) 

2009  (8.0) 

2010  (4.6) 

2011  (12.5) 

 

O município de Santa Terezinha é composto por aproximadamente 56,03% do bioma 

Amazônico e 43,97% de Cerrado, (conforme o Mapa de Bioma). O desmatamento no município 

de Santa Terezinha seu ápice no ano de 2002, porém em 2001, 2003, 2005 houve significativos 

desmate, enquanto que em 2004, 2006, 2007 e 2008 o desmate variou de 34.8 km² a 98.4 km². 

A partir de 2009 houve redução no desmatamento, porém em 2011 o desmatamento cresceu em 

relação a 2009 e 2010 (conforme o gráfico de distribuição do INCREMENTO do desmatamento). 

Aproximadamente 9,53% da área do município de Santa Terezinha é composta de Área de 

Preservação Permanente, sendo 29,27% dessas áreas estão degradadas, totalizando 2,79% da 

Área de Preservação Permanente Degradada no município de Santa Terezinha (conforme o 

Mapa de Situação das Áreas de Preservação Permanente) e o total de desmatamento até o ano 



 

 

de 2011 é de 2559,1 km², totalizando 39,60% da área do município, sendo o município da área 

de estudo com menor área desmatada (conforme Mapa de Desmatamento até o ano de 2011). 

A expansão da agricultura, pecuária e madeireiras legais e ilegais são os grandes 

responsáveis pelo desmatamento nesses três municípios, nos anos de 2009 e 2010 todos os 

municípios reduziram sua área desmatada devido quase não haver área que possa ser 

legalmente desmatada, em 2011 o índice de desmatamento volta a crescer nos três municípios 

devido à instabilidade quanto à aprovação ou veto do código florestal proposto pela bancada 

ruralista, pois o novo código florestal assinalava a possibilidade de se diminuir o tamanho das 

Áreas de Preservação Permanente. 

Foram visitados os poderes públicos de cada município, onde concluiu-se que os 

municípios que possuem projetos para recuperação de área degradada são muito superficiais, 

possuindo poucos equipamentos, funcionários e condições técnicas em geral, inviabilizando a 

execução do projeto. Para que esses problemas fossem minimizados deveria ser investido mais 

em novos estudos e técnicas, assim como em novas tecnologias para identificação de problemas 

ambientais, aumentar o quadro de funcionários e realizar capacitação técnica com os 

funcionários e proprietários para evitar principalmente novas degradações e assim recuperar as 

áreas já degradadas. 
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